
 

 

Tikkakoski-Puuppola perhekeskusverkoston tapaaminen 

Muistio 

Teams-etätapaaminen10.11.2020 klo 14-16  

1. Esittäytyminen 

2. Puheenjohtajan toteaminen ja sihteerin valitseminen tapaamiselle   

Kirsi Lehtimäki toimii puheenjohtajana, Henna Luomala sihteerinä 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Edellisen kokouksen muistiosta tehtiin tarkennus puistoruokailuun liittyvään kohtaan. Tiukentuneen 

tautitilanteen takia loppusyksyn puuro/puistoruokailuja ei voida järjestää turvallisesti (tai ainakaan 

mielekkäästi) omina tapahtuminaan. Sisätiloissa kokoontuminen on tällä hetkellä liian vaaralliselta ja 

ruokailun järjestäminen puistoon tuohon aikaan vuodesta toisi omat haasteensa.  

4. Osallistujien ja alueen ajankohtaisia ja tiedotettavia asioita  

 Perhekeskustyöntekijän uusi työntekijähaku. Prosessi nyt menossa haastatteluissa. Ensi kokouksessa 

tiedetään uusi työntekijä. 

 MLL, tukihenkilötoiminta toimii. Toimintaan voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi tai hakea itselleen 

tukihenkilöä. Nostoina myös Lastenhoitotuki elastenhoitotuki.fi ja tukioppilastoiminta. MLL tulee 

vanhempainiltoihin. Tukiryhmä toimintaa kiusatuille ja heidän perheilleen. Paikallisyhdistyksessä 

Tikkakoskella vaihtuu puheenjohtaja. Jos haluat toimia yhdistyksen hallituksessa uusia paikkoja 

vapaaehtoistoimintaan on vapautumassa. Korona on vaikuttanut Tikkakoskella MLL:n 

perhekahvilatoiminnan loppumisena.  

 

Jyväskylän seurakunta, Tikkakosken alueseurakunta. Seurakunta järjestää ti 15.12. joulupolku 

tapahtuman kirkon pihalla. Lasten kerhot ovat täynnä sekä perhekahvilassa, kirkon pihalla on 

kävijöitä.  

Alakoululaisten kerhot ovat täynnä, mutta rippikoulun jälkeinen nuorisotyö on hiipunut. Nuoria ei 

korona-kevään jälkeen ollut tilalla. Joulumyyjäiset 28.11 kirkolla. 

 

Varhaiskasvatus (Sanna Savolainen) Tikkakoski/Puuppola perhekahvila lopetettiin syksyn lopussa. 

Pe aamuisin on yksi kerhoryhmä lisää. Tiukoilla korona-rajoituksilla mennään edelleenkin. 



 

 

Lapsiryhmiä ei yhdistetä. Maskia käyttää ne työntekijät jotka liikkuvat ryhmistä toiseen ja he jotka 

tulevat talon ulkopuolelta. 

Uusia tulijoita vuodenvaihteen jälkeen tulossa. Korona-arjen ja rajoitusten  kanssa osataan jo elää. 

 

Päivi Vertainen (koulupsykologi)  ja Elina Myllyaho (kuraattori)  esittäytyivät Yhtenäiskoulusta. 

Kiireistä on ja korona-rajoitukset näkyvät mm. ryhmien pitämisissä. Tarvetta monenlaiseen 

työskentelyyn on. Nuotikasta tuli viestiä, että kylillä nuoriso on herättänyt huolta. Ja siihen koulussa 

tartutaan ja mietitään mitä yhteisesti voimme tehdä. 

 

Reeta Liikuntapalveluista Liikuntalaturi kysely menossa, kuka palveluita käyttää. Jyväskylään 

pyritään samaan ”Suomen harrastamisen mallin” mukainen Jyväskylän oma malli, jossa toive olisi, 

että kaikilla lapsilla olisi harrastus. Hankkeessa on laajasti mukana eri toimijoita.  

Minna kirjastolta Tilanne kirjastossa rauhallinen. Live tapahtumia tai ohjattua ryhmiä  ei voida 

järjestää kirjaston tiloissa. Kevät on edelleen kysymysmerkki. Odotetaan tietoa voiko satutunnit, 

opastetut vierailut ym aloittaa uudelleen. Lapset ja nuoret näkyvät kirjastossa enemmän kuin 

aikuiset ja perheet.  

Riikka Mustanoja Nuotikka Avointa toimintaa nuorille. Tila on auki ti, ke, to alakoululaisille klo 13-

15.45 ja 16-20 yläkoululaisille ja sitä vanhemmille. Joka kuukauden perjantai iltakahvila. Avoimessa 

toiminnassa käy enimmäkseen poikia. Huomioitavaa on myös ollut, että alakoululaisia tilalla ei niin 

paljoa käy. Tiloissa saa olla max 25 ja näitä määriä tilalla on nyt väkeä käynyt. Koulun kanssa on tehty 

yhteistyötä 7 ja 8 luokkien ryhmäytyksien kanssa.  

 

5. Osallisuuden vahvistaminen peke-toiminnassa 

Peke:n tämän vuoden teema on ”Osallisuuden vahvistaminen”, mutta korona sotki teeman toteutumisen. 

Mentimeter alustalla käytiin kirjaamassa ajatuksiaan kysymyksiin: ”Miten voimme lisätä asukkaiden ja 

toimijoiden osallisuutta Peke-verkostossa”.  

 

Nostoja: Teamsiin tulossa ryhmiinjako ominaisuus (vrt. Zoom). Peke:ssä teemakertoja. Myös esim. tuo 

vanhempainilta ”koko kylä kasvattaa” ajatuksella 

 

6. Muut asiat 

 Sihteerin valinta peke-tapaamisille, sovitaan tähän käytäntö 

Päätös: Siirrettiin seuraavaan tapaamiseen. 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/2-keinoja-miten-lisata-asukkaiden-osallisuutta-perhekeskustyossa-1.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/1-keinoja-miten-lisata-toimijoiden-osallisuutta-perhekeskustyossa-1.pdf


 

 

 Nuorison häiriökäyttäytyminen. Nuoret itse puhuvat ilkivallasta, päihteistä ja vaarallisesta 

mopoilusta. Asiasta ollaan oltu yhteydessä jo koululle ja poliisin kanssa. Asiaa lähdetään koulun 

puolelta puuttumaan oppilashuolto-ryhmän kanssa. Koulu tavoittaa peruskouluikäiset, mutta 

peruskoulunsa päättäneisiin koulu ei pysty kontaktoitumaan. Päihdemyönteisyyttä mietittiin, että 

vaikuttaako korona tähän, koska koululla ei ole pystytty järjestämään ehkäisevää päihdekasvatusta. 

Tiedetään että häiriötä aiheuttaa pääsääntöisesti yläkouluikäiset. Mukana on nuoria jotka ovat 

mukana ns. pahanteossa, mutta ei ole tietoa onko porukka aina sama joka hämmingin saa aikaan. 

Nuorisotoimelle on Synkkis joka päivystää perjantai iltaisin, mutta päivystystä ei ole Tikkakoskella 

joka perjantai. Maria on yhteydessä seurakunnan Saappaaseen ja Riikka yhteydessä Synkkikseen. 

Keskustelimme Facebookin Puskaradio ryhmässä käydystä keskustelusta, joka on 

kahtiajakautunutta. Osa provosoituu helposti ja puhe menee helposti huuteluksi. Kehittyvän 

Tikkakosken kokouksessa keväällä on mietitty, että saisiko Nuotikan tiloja useammin perjantaisin 

auki. Tähän koppia oli jo ottanut keväällä kolmassektori mm. helluntaiseurakunta ja 4H. Nuotikan 

väen kanssa on jo puhuttu että jos joulun jälkeen keväällä perjantai iltoja voitaisiin taas jakaa 

muillekin, jotta tilaa voitaisiin pitää mahdollisimman paljon auki nuorille. 

Nostoja käydystä keskustelusta: Koulu, nuorisotoimi, poliisi, sosiaalitoimi ja koko kylänä kasvatamme 

yhdessä. 

MLL voisi pitää zoom-alustalla vanhempainillan. Voisiko vanhempainillan pitää Tikkakosken 

perhekeskusverkosto, mutta voiko koulu mainostaa iltaa.  Päivi, Elina ja Henna viemme tätä viestiä 

koululle eteenpäin. 

Tiinaan voi olla yhteydessä ja hän voisi olla koordinoimassa tällaista iltaa työnsä puolesta. 

Päätös: Kirsi, Tiina ja Tuula jatkavat keskustelua MLL:n ajatuksesta yhteisestä kylän 

vanhempainillasta Zoomissa jossa yhdessä puututtaisiin nuorten häiriökäyttäytymiseen  liittyvistä 

asioista.  

 

7. Kevään tapaamisten ajankohdat 

 Toivottu muuta ajankohtaa kuin tiistai-iltapäivää. Päiviksi päätettiin: 

Ke 17.2.2021 klo 14-16 

Ke 5.5.2021 klo 14-16 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 16.00 


